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Programma 
12.30 uur Onthaal 

13.00 uur Inleiding 

13.15 uur Plenair gedeelte 
- Een toelatingsproef voor de lerarenopleiding? Inspiratie uit het Zuiden (VVOB) 
- Teamteaching (ELAnt – Boris Mets en Jo van den Hauwe)  
- Doelgerichtheid in onderwijs: wat moeten leraren(opleiders) weten over einddoelen en leerplannen (PBD) 

15.00 uur Pauze 

15.30 uur Projectvoorstelling reeks 1 
 

Werken aan de leerlijn onderzoekscompetenties: 
focus op evaluatie 

Diversiteit, gelijke kansen en taalbeleid - 
basisonderwijs 

Diversiteit, gelijke kansen en taalbeleid - 
secundair onderwijs: iOuder 

16.00 uur Projectvoorstelling reeks 2 
 

Ontwikkelen van ICT-competenties via een 
eduMOOC 

Het diversiteitskader: diversiteit, gelijke kansen en 
taalbeleid in de lerarenopleiding 

Tutoring: taalarmoede is 
kansarmoede 

16.30 uur Projectvoorstelling reeks 3 
 

Werken aan diversiteitscompetenties via 
schaduwstages 

EVC-assessment voor neveninstromers aan de SLO Tutoring@home 

17.00 uur Receptie 
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Projectvoorstelling reeks 1 – 15.15 uur 

1. Werken aan de leerlijn onderzoekscompetenties: focus op evaluatie 

Projectmedewerkers: Indra Beunckens (CVO STEP), Greta Hendrix (PXL), Els Huygens (PXL), 

Karen Reekmans (PXL) 

De projectgroep is erin geslaagd een adviserende leerlijn onderzoekscompetenties uit te werken voor 

de diverse types van lerarenopleidingen (GLO en SLO). In een tweede fase onderzocht de 

projectgroep evaluatievormen om deze onderzoekscompetenties te evalueren aan de hand van 

gedragsindicatoren. De resultaten hiervan stellen ze graag aan u voor. 

2. Diversiteit, gelijke kansen en taalbeleid: basisonderwijs 

Projectmedewerkers: Rudi Boelen (UCLL) – Ingrid Heps (KBS) – Riet Jeurissen (LOPON2– 

exTra) – Barbara Degraeve (UCLL), Eline Janssens (PXL) 

Om de beginsituatie van een basisschool te bepalen op het gebied van diversiteit en taal werden vier 

instrumenten ontwikkeld. De diversiteitsspiegel en de taalspiegel hebben als doel de sterktes en 

zwaktes van een basisschool m.b.t. het diversiteit en taal aan te tonen. Naast deze spiegels werd  ook 

een diversiteitskader en taalraster uitgewerkt waardoor bestaande initiatieven en eventuele 

lacunes in kaart gebracht kunnen worden. Deze kaders en instrumenten stellen we graag aan u voor. 

3. Diversiteit, gelijke kansen en taalbeleid: secundair onderwijs (iOuder) 

Projectmedewerkers: Greet Van Doren (CVO LIMLO), Leon Timmermans (CVO STEP), Guido 

Swinnen (UCLL), Ingrid Heps (KBS) en Els Keunen (CVO LIMLO) 

De output van dit project is tweeledig. Enerzijds secundaire scholen en basisscholen ondersteunen 
om met het hele schoolteam een visie te ontwikkelen rond ouderbetrokkenheid. 
Anderzijds lerarenopleidingen inhoudelijke en methodische handvatten aanreiken om een aantal 
competenties en attitudes uit het beroepsprofiel van leraar te versterken. Hier voor ontwikkelden we 
een koffer; de ‘ iOuder’. Deze  stellen we graag aan u voor. 
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Projectvoorstelling reeks 2 – 15.45 uur 

4. Ontwikkelen van ICT-competenties via een eduMOOC 

Projectmedewerkers: Wouter Hustinx (PXL), Anne-Catherine Quetin (PXL), Jochen Didden 

(PXL), Lieven Vananderoye (CVO LIMLO), Yves Blieck (CVO De Oranjerie) 

Het ICT-project van NOvELLe heeft als doel de ICT-competenties van lerarenopleiders en studenten in 

de lerarenopleiding te verhogen. Een grondige veldverkenning met semigestructureerde interviews 

bij de lerarenopleidingen van NOvELLe in het voorjaar van 2014 gaf het projectteam een duidelijk 

zicht op de wijze waarop de lerarenopleidingen de ICTcompetenties van hun opleiders en studenten 

verhogen. De projectgroep kwam tot een MOOC-scenario als innovatief instrument om de 

ICTcompetenties in lerarenopleidingen te versterken. We weerhielden vier prioritaire thema’s, die 

werden uitgewerkt in de MOOC-omgeving EDx-open source. De uitwerking gebeurt aan de hand van 

een taxonomisch classificatieschema waarin per niveau minimaal één leerobject wordt 

gecombineerd met minimaal één leeractiviteit. We voorzien verschillende uitvoeringsmodaliteiten 

van de MOOC: een x-MOOC waarin alle Vlaamse lerarenopleidingen betrokken worden, een c-MOOC 

waarin we met een beperkte afgelijnde groep aan de slag gaan en een blended ontwerp waarin 

online activiteiten afgewisseld worden met contactonderwijs. Het is zelfs mogelijk dat een 

lerarenopleider er één thema uitlicht als basis voor het vormgeven van het contactonderwijs. Het 

MOOC-ontwerp bestempelen we daarom als ‘hybride’. 

5. Het diversiteitskader: diversiteit, gelijke kansen en taalbeleid in de 

lerarenopleiding 

Projectmedewerkers: Hilde Imberechts (PXL), Tim Christiaens (CVO De Oranjerie), Griet 

Liebens (UCLL) 

Centraal in het diversiteitskader staat de gedachte dat alle jongeren een kapitaal aan talenten 

bezitten, en dat ze dus wezenlijk van elkaar verschillen: qua herkomst, achtergrond, vermogens of 

geaardheid. Het diversiteitskader biedt elke lerarenopleiding een instrument om haar eigen 

diversiteitsbeleid vorm te geven, en haar initiatieven met betrekking tot diversiteit in kaart te 

brengen. Dit kader stellen we dan ook graag aan jullie voor. 

6. Tutoring: taalarmoede is kansarmoede 

Projectmedewerkers: Nathalie Brabants (PXL) , Marie-Josee Evens (CVO LIMLO) 

 
Tutoring binnen de Limburgse lerarenopleidingen kan gezien worden als een middel om de gelijke 
onderwijskansen van leerlingen in het secundair onderwijs te verhogen. In dit project richten we 
onze focus op leerlingen van de eerste en de tweede graad secundair onderwijs bij wie de 
taalcompetenties een belemmering vormen om te presteren volgens hun schoolse mogelijkheden. 
Een degelijke begeleiding en ondersteuning van onze tutors in de eigen talige competenties is daarbij 
het uitgangspunt. Het resultaat is een concrete inspiratiegids om taalgericht en taalontwikkelend aan 
de slag te gaan in de één-op-één begeleiding van de leerling en eventueel zijn gezin. De gids bevat 
naast een kort theoretisch kader vooral concrete tools en handvaten om direct aan de slag te gaan. 
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Projectvoorstelling reeks 3 – 16.15 uur 

7. Werken aan diversiteitscompetenties via schaduwstages 

Projectmedewerkers: Liesbeth Dierckx (PXL), Indra Beunckens (CVO STEP), Greet Van Doren 

(CVO LIMLO) 

Het project zet diversiteitstages voor lerarenopleiders op. Het betreft een vormingstraject op de 

‘werkvloer’: via een schaduwstage in kleuter, lager en secundaire scholen werken we aan het 

verhogen van de diversiteitscompetenties van de lerarenopleiders. Tijdens de intervisiemomenten 

gaan we met deze lerarenopleiders zoeken naar concrete mogelijkheden om 

de eigen diversiteitscompetenties alsook die van de studenten als toekomstig leraar te versterken. 

We stellen graag onze aanpak en enkele geobserveerde good practices voor. 

8.  Tutoring@home 

Projectmedewerkers: Marije Bijnens (CVO LIMLO), Ruth Joosten (PXL), Nathalie 
Brabants(PXL) 

 
Met dit project hebben we de kans gekregen om ons te verdiepen in het omgaan met en het 
betrekken van ouders binnen het project ‘Leren Thuis Leren’, dit in functie van het opleiden van 
studenten. Op basis van deze inzichten hebben we enerzijds het inspiratieboek 'Leren Thuis Leren' 
bestemd voor de secundaire scholen verfijnd en hebben we anderzijds tools kunnen verzamelen en 
ontwikkelen voor lerarenopleiders die hen kunnen inspireren om studenten op te leiden tot 
competente tutoren met bijzondere aandacht voor het krachtgericht werken met ouders binnen een 
maatschappelijke kwetsbare context.  

 

9. EVC-assessment voor neveninstromers aan de SLO 

Projectmedewerkers: Danny Robben (CVO LIMLO), Marie-Josée Evens (CVO LIMLO), Mariet 

Jacquemyn (CVO LINO), Ilse Vanhoutte (CVO STEP), Leen Rubens (CVO De Oranjerie) 

We werkten in dit vervolgproject aan één duidelijke en omvattende projectdoelstelling: het 

inhoudelijk ontwikkelen van een multi-inzetbare procedure voor het assessen van competenties op 

vlak van lesgeven, leerlingbegeleiding en onderwijsregelgeving. Deze competenties kunnen zijn 

verworven via formele, non-formele en informele leerprocessen.  De neveninstromers, die het EVC-

assessment met succes hebben doorlopen, worden georiënteerd naar een leertraject op maat. De 

EVC-tools die we in deze procedure ontwikkelden stellen we dan ook graag aan u voor. 

 

 


